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Ata da Sessão Solene de Instalação 
do 3º Período Ordinário da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de 
Oriximiná. 
 

Aos dois dias do mês de fevereiro ano dois mil e dezoito, sob a 
Presidência do vereador Antonio Odinélio Tavares da Silva Júnior, 
teve lugar a Sessão Solene de Instalação do 3º Período Ordinário 
da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Oriximiná. Com a 
presença dos vereadores: Joanyr da Rocha Estumano, Ana Cleyde 
Tavares Batista Filha, Rafael Tavares Costa, Francisco Azevedo 
Pereira, Joseane de Oliveira Seixas, Ivalter Barbosa Cardoso Filho e 

Raimundo Tome de Oliveira Wanzeler. À hora regimental, o Sr. 
Presidente “sob a proteção de Deus e em nome do povo 
oriximinaense” declarou aberta a Sessão, solicitando ao 1º 
Secretário que procedesse a chamadas dos senhores vereadores. 
A seguir o Sr. Presidente convidou o Prefeito Municipal de 
Oriximiná, Antonio Odinélio Tavares da Silva, para tomar assento 
na Mesa Diretora. Em seguida convidou a todos os presentes para 
entoarem o Hino Nacional Brasileiro. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Sr. Presidente convidou o Sr. Elias Estumano, 
assessor especial do governo, para fazer a leitura da mensagem do 
Sr. Prefeito, de acordo com artigo 80, inciso XXXIX da Lei Orgânica 
do Município, onde cita que o Prefeito deve apresentar mensagem 
à Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão legislativa, 
expondo o seu Plano de governo para o ano de 2018 e os 
resultados alcançados no ano que passou. Continuando o Sr. Elias 
Estumano fez a leitura da mesma relatando de forma clara, os 
detalhes mais significativos do plano de atividades referente ao 
primeiro ano de governo. Não só do que foi possível fazer, mas 
também, do que ainda precisa ser feito. O programa de governo 
que vem sendo desenvolvido até aqui, tem combinado medidas 
emergenciais com ações sistemáticas e integradas de ajustes e 
realizações, visando a reestruturação da gestão pública municipal, 



na busca não só da maior eficiência e acessibilidade dos serviços a 
serem prestados e oferecidos a população, como também, em 
disponibilizar recursos mais substanciais para novos investimentos 
na área social e na oferta de infraestrutura econômica. Fez ainda 
um amplo relato sobre as Leis Municipais que foram discutidas e 
votadas nesta Casa, algumas de iniciativa do Gestor Municipal, 
outras propostas pelo Legislativo, todas voltadas para o interesse 
da população. Acrescentando que tais medidas vêm sendo 
adotadas no âmbito dos diversos setores, a presença efetiva do 
governo é imprescindível, apesar das dificuldades, o atendimento 
ás carências do povo e a real melhoria das suas condições de vida, 
será o ponto de convergência os nossos esforços, e que essa 
determinação que orienta o plano de trabalho que apresenta aos 
vereadores, onde se alinham ao Planejamento, Gestão Fiscal, 
Finanças e  Encargos Diversos,  demonstrando as prioridades e 
metas das regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que deve continuar dispensando atenção redobrada a parte 
financeira. Dando prosseguimento aos trabalhos o Sr. Presidente 
facultou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o 
vereador Raimundo Tomé, após saudar os presentes, fez a leitura 
de um demonstrativo financeiro, obtido no portal da transparência, 
relatando o valor da arrecadação do município de 2016 e de 2017, 
discriminando as receitas e despesas em todos os órgãos 
municipais. Sendo que em 2016 o município arrecadou R$ - 
184.683.815,51 em 2017 foi R$ - 180.215.047,79, o que representa 
uma diferença de R$ 5.920.565,80 a menos. Continuando o orador 
falou da necessidade do município cobrar impostos, no sentido de 
aumentar a arrecadação, só assim o Prefeito terá condições de 
executar obras neste município. Falou ainda sobre o código 
tributário do município aprovado nesta Casa, que será de suma 
importância na arrecadação. Disse ainda o nobre vereador que 
apresentou esse demonstrativo financeiro com intuito de ajudar o 
Gestor Municipal a controlar os gastos, como também os 
secretários devem fazer esse controle. Finalizou o vereador 
Raimundo Tomé, afirmando que vai continuar a fazer críticas 
quando achar algo errado na administração pública, até porque 
nenhum vereador deste Poder quer o pior para Oriximiná e sim o 
melhor. Em seguida fez uso da palavra a vereadora Ana Cleyde, 



que após saudar os presentes, parabenizou o vereador Raimundo 
Tomé, pelo demonstrativo financeiro do município que apresentou 
nesta sessão. Quanto a mensagem do executivo lida nesta sessão 
disse que muitas atividades desenvolvidas teve a parceria deste 
Poder e de alguns deputados através de emendas parlamentares, 
principalmente na área da saude. Disse ainda que apesar das 
dificuldades que o município enfrentou em 2017 em todos os 
aspectos, o prefeito conseguiu desenvolver várias atividades em 
prol da população. Esperamos que em 2018 temos perspectivas de 
dias melhores para a nossa população, com o apoio deste Poder. 
Falou ainda da importância com convenio firmado com a polícia 
militar, na fiscalização do transito, que diminuiu bastante o número 
de acidente, como também a criminalidade. Assegurou a nobre 
vereadora que a luta vai continuar pela sinalização nas vias 
públicas como também pela execução da obra da COSANPA. 
Finalizou parabenizando o prefeito e os secretário pelos trabalhos 
desenvolvidos em prol da nossa população. A vereadora Joseane 
Seixas, após fazer suas saudações, parabenizou o Prefeito e sua 
equipe de governo, pelo trabalho que desenvolveu em 2017 em 
prol da coletividade, apesar das dificuldades que enfrentou, onde 
teve que reconstruir Oriximiná. Sabemos que ainda falta fazer 
muito mais. Agora é preciso que seja priorizado as ações, até 
porque as necessidades são muitas. Falou ainda da importância do 
entretenimento e esta Casa vai estar colaborando em tudo aquilo 
que vier em prol da população. Disse ainda que fica satisfeita em 
constar na mensagem do executivo a preocupação de emprego e 
renda em nosso município, para isto é preciso ações, projetos para 
atrair investidores. Em seguida parabenizou o secretário de 
segurança pública e sua equipe pelo brilhante trabalho no combate 
à criminalidade e a fiscalização que estão fazendo em nossa 
cidade. Parabenizou ainda o Prefeito e os secretários municipais 
pelas ações desenvolvidas no ano de 2017 em prol da população. 
Espera que em 2018 continue a união entre o Executivo e o 
Legislativo, que apesar de serem poderes independentes, mais 
trabalho com um único objetivo que é lutar por um Oriximiná 
melhor. O vereador Francisco Azevedo, após saudar os presentes, 
parabenizou o prefeito pela mensagem que apresentou nesta 
sessão e os secretários pelas ações desenvolvidas em nosso 



município. Espera que em 2018 Oriximiná possa avançar muito 
mais em todos os aspectos. Finalizou desejando a todos os Edis 
sucesso neste novo período que hoje se inicia. O vereador Joanyr 
Estumano, manifestou sua satisfação de retornar aos trabalhos 
deste Parlamento, onde ouviu atentamente a mensagem do Gestor 
Municipal demonstrando as ações realizadas em 2017 e as que 
ainda faltam executar. Falou dos trabalhos dos vereadores em prol 
da população. Espera que em 2018, possamos fazer muito mais. 
Continuando o orador lembrou que em 2017 solicitou do Prefeito 
curso de relações humanos aos funcionários dos públicos, e não foi 
atendido espera que neste ano seja realizado tal curso, que será de 
suma importância nos órgãos públicos. Finalizou dizendo que esta 
Casa vai estar aprovando projetos do executivo de interesse da 
população oriximinaense. O vereador Ivalter Babosa, após saudar 
os presentes, agradeceu a Deus, por estar retornando mais um ano 
dos trabalhos do Legislativo. Em seguida parabenizou o Gestor 
municipal pelas ações realizadas no ano que passou em prol da 
coletividade. Espera que em 2018 sejam realizadas muito mais. 
Falou ainda da importância da integração entre as secretarias para 
que o município possa avançar ainda mais. Finalizou manifestando 
seu apoio em tudo que vier pelo bem-estar da nossa população. A 
seguir ocupou a tribuna o vereador Rafael Costa, primeiramente 
agradeceu o prefeito por tem atendido um apelo dos desportistas 
em deixar um campo de futebol na área do modulo esportivo, onde 
está sendo construída uma obra para eventos. Quanto a 
mensagem do executivo, disse que foram realizadas muitas 
atividades apesar das dificuldades que o município enfrentou em 
2017. Esperamos que neste novo ano sejam realizadas muito mais, 
sempre com apoio deste Poder. Não havendo mais nenhum 
vereador que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
colocou-a disposição do Prefeito Antônio Odinélio, que após saudar 
os presentes, manifestou sua satisfação de estar prestigiando esta 
sessão solene que inicia as atividades do legislativo. Disse ficar 
feliz em ouvir dos vereadores o apoio em tudo aquilo que vier em 
prol da população oriximinaense, pois é de suma importância essa 
parceria entre o executivo e o legislativo, apesar de serem poderes 
independentes. Agradeceu o vereador Raimundo Tomé pelo 
demonstrativo financeiro que apresentou nesta sessão. Disse ainda 



que as secretarias deveriam seguir exemplo da Câmara de 
trabalhar em parceria, pois está faltando mais integração entre 
determinadas secretarias, como também planejamento visando 
sempre o bem de Oriximiná. Falou ainda dos projetos de leis de 
suma importância aprovados pela Câmara, como o PPA, a LDO a 
LOA e o código tributário que tem como objetivo aumentar a 
arrecadação do município. Quanto a solicitação do vereador 
Joanyr, que pede a realização do curso de relações humanas aos 
servidores públicos. Disse que o funcionário é pago com recurso do 
povo, portanto devem tratar bem a população que vai em buscar de 
informação ou atendimento nos órgãos municipais. Quanto a obra 
do modulo esportivo, disse que será paralisada por motivo de muita 
chuva então não devemos jogar dinheiro publico fora. Por esta 
razão o carnaval será na 24 de dezembro. Finalizou desejando 
sucesso aos vereadores e espera continuar essa parceria entre os 
dois poderes, como também das secretarias municipais. A seguir 
ocupou a tribuna o vereador Antônio Odinélio Junior, após ter sido 
substituído na presidência pelo 1º Secretário, fez suas saudações e 
agradecimento a todos. Acrescentando que hoje inicia os trabalhos 
do 3º período ordinário deste Parlamento, todos com o propósito de 
trabalhar em prol da coletividade. Afirmou o Edil que apesar do 
Legislativo ser um Poder independente, mais sempre trabalhamos 
com harmonia como o executivo. Quanto a mensagem do 
executivo lida nesta sessão, disse que muitas ações tiveram 
parceria desta Casa que não mediu esforços para ir em busca de 
benefícios para ajudar o Gestor Municipal a realizar tais ações. 
Disse ainda que apesar das divergências políticas que existe neste 
Poder, mais todos os vereadores têm o comprometimento de 
trabalharem por um Oriximiná melhor. Em seguida o nobre 
vereador fez a leitura da resenha dos trabalhos do legislativo 
realizado no ano de 2017, no que consta apresentação e 
aprovação de inúmeros projetos de leis, muitos após a realização 
de audiências públicas, como também mais de cem requerimentos, 
Indicações, todos em prol da população, dentre outras atividades. 
Agradeceu os vereadores e os funcionários pelo apoio dado como 
presidente deste Parlamento, inclusive a Câmara recebeu ano 
passado do TCM o selo 100% de transparência, o que representa o 
mérito de todos que compõem este Poder. Falou ainda do apoio 



que tem dado na capacitação dos vereadores e funcionários fora 
do município. Ainda com a palavra o vereador Antônio Odinélio 
Junior fez um apelo à população que prestigiassem mais as 
sessões e audiências públicas realizadas na Câmara. Finalizou 
agradecendo primeiramente a Deus, aos funcionários e aos 
vereadores, desejando sucesso nos trabalhos durante o 3º período 
ordinário da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Oriximiná. E 
nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de   todos e “Em nome de Deus”, encerrou a Sessão, marcando a 
primeira sessão ordinária a ser realizada na próxima terça-feira, no 
horário regimental. Para constar foi lavrada a presente Ata. 
Eu,_______________________________, 2º Secretário, 
subscrevo a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai  
assinada por mim e pelos demais membros da Mesa. 
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1º Secretário                                                          2º Secretário 


